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Куса врана се електрифицира
Жителите от Куса врана и по-пататък влагат усилия за
електрификацията на селото. През миналата седмица са поставили всички електрически стълбове за електропровода. Наскоро предприятието от Бабушница, ще започне да поставя еле
ктрическата мрежа.
Същевременно, членовете на Социалистическия съюз на
района от село Поганово се събират, за да осъществят своята
стара идея за електрификацията на този край. Те вече започнаха да поставят електрически стъблове.
М. Б.
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ЕДИН РЕГИОН - ЕДНА СЛУЖБА Има робота за неквалифицираните
Съюзният завод по здравна
защита
предложи конкретни
изменения в системата на на
шата здравна служба. На това
е дадена и обща подкрепа в отборите на Съюзната скупщи
на, което значи, че Заводат мо
же да подължи с по-нататъшна
та разработка на новата орга
низация на здравната служба.
Главните принципи, върху,
които се основава това предло
жение тръгват от предположе
нието, че в здравната служба не
може да изразходват повече сред
ства от тези, които обществото
определи за всеки конкретен
случай, както и повече да се ориентира към превантива, а не
както досега
изключително
към лекуване на разни боле
сти.
Днес най-голяма част от сре
дствата от фондовете на здрав
ното осигуряване — дори и 50
на сто — се изразходват за бо
лнично лекуване.
Настоящата
система на здравна служба, а
и начинът на плащане, подти
кват болниците постоянно да
попълват своите отделения с
нови пациенти или да задъжрат старите по-дълго отколкото е необходимо. Почти е за
бравено домашното лекуване и
болниците все повече се пре
връщат в пансиони, а не висо
ко специализирани здравни за
ведения, необходими само за
тежки случаи.
Тово положение,
по мнение
на специалистите, е резултат
на раздребнеността на здравна
та служба, в която всяко заве
дение си води своя политика
зарад осъществяване на запла
нуваните доходи.
Принципът на дохода, обаче,
както и самоуправителния мо
дел в здравната служба е нео
бходимо да се приспособи към
основните цели на
здравната
защита на населението и към
така наречения технологически
процес. Затова се счита, че то
ва може да се постигне с ор
ганизирането на здравната слу
жба на регионален принцип.
Освен здравните заведения с
регионален статус, каквито са
специализираните болнични о-.
тделения, заводи за здравна за
щита, хигиенно-епидемиоложки
служби и подобно, във всяка

Гостуване на
самодейци
от Годеч
В рамките на крайгранично
то сътрудничество между общи
ните от СФРЮ и НР България,
тези дни самодейният театър
„Никола Йонков Вапцаров” от
Годеч се представи пред дими
тровградските любители с пие
сата „Вълчи времена” от съвре
менния български писател Илия Волен. Драмата е в три де
йствия и изобразява, както ка
зва самото заглавие вълчите
времена в живота на хората.
Гостуването на самодейците
от Годеч привлече вниманието
на димитровградчани, така че
Димитровград по тоя начин от
крива нови възможности за
крайгранично
сътрудничество
понеже досега главно сътрудни
чеше със Сливница.
Най-вероятно димитровград
ските самодейци в течение на
годината ще върнат гостуване
то на годечани.
Ст. Н.

комуна в този регион трябва
да има поне един здравен дом,
или здравна станция. Те трябва
да бЪдат носители и организа
тори на здравната защита и,
когато е необходимо, да пре
пращат болните на специални
прегледи и болнично гледане.
Всички тези заведения в един
регион организационно и фун
кционално трябва да бъдат свъ
рзани.
Предложението на Съюзния
завод
води и към въвеждане
на съответни стандарти и нор
мативи в здравеопазването, на
дзора на специалисти и катего
ризация на здравните заведе
ния. Посочва се също така и
значението на свободното изби
ране на лекар, което досега на

практика не се осъществи на
пълно. Това избиране е поле
зно и за гражданите—осигуреници, а и самите лекари, кои
то по такъв начин могат да за
познаят по-добре своите паци
енти, да съберат достатъчно
сведения за тях като личности,
техните здравни, социални, се
мейни и други обстоятелства,
както и за условията, в които
живеят и работят, което е от
огромно значение за организи
ране на здравната защита.
Съюзният завод е предло
жил и някои форми за пресметване на здравните услуги спо
ред вида, начина на въношното и вътрешно разпределение
както и някои решения за по
нататъшното развитие на здра
веопазването.
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Наскоро Клонът на завода за заемане на работна ръка в
Босилеград ще обезпечи работа за 100 неквалифицирани; работници. Тези работници ще работят до края на тази година на
моста, който се строи в Босилеград и на пътя към Караманица, който строи предприятие Трепна. С тяхното заемане въпросът на незаетите неквалифицирани работници ще бъде временно напълно решен. С това й числото на незаетите в комуната, което сега е 270 души ще бъде значително намалено. Клонът прави опит да намери работа и на останалите незаети кваВ.
лифицирани работници и то вън от комуната.

Съвещание в »Братство«
В миналия петък в Ниш се състоя съвещание за пробле= мите и по-нататъшната работа на издателство „Братство”. _
В съвещанието участвуваха представители на партийииЕ те ръководства, ръководствата на Социалистически съюз и на
Щ общинските скупщини от Босилеград, Бабушница и Димитров
град и представители на трудовия колектив на издателството.
I_
В разискванията за проблемите на издателството бе из= тъкпато, че „Братство” има големи заслуги за културното раЕ звитие на българската народност в СФРЮ. В годините на дей
ността си е повдигало не един значителен за народността въ
прос.
В обсъждането па по-патътъшната работа, след като праЕ вото на основател минава върху общинските скупщипи, бе под= чертана необходимостта от още по-тясно сътрудничество на
трудовия колектив на издателството с общинските ръководства.
В условията на редица важни за общественото развитие на на
родите ни задачи, по-тясното сътрудничество, както бе казано
ще съдействува „Братство” да стане още по-силна трибуна на
народността и носител и участник в многото предстоящи акции
м. н. н.
Е в комуните.
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Към Д. Тлъмино ще се поправи
пътя
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Наскоро населението от Тлъминския район ще проведе
обща акция, с която да поправи пътя от Босилеград до Долно
Тлъмино. Както е известно той се намира- в особено лошо съ
стояние и пречи за нормални съобщения.
Очаква се акцията да подпомогне минното предприятие
Трепча и земеделската кооперация от Долно Тлъмино, на които
пътят е също необходим. „Трепча” го ползва за прекарване на
рудите от Караманица.
В.

I Венец на гроба на И.Караиванов

По случай празника на боси- 27 март т.г. бе положен венец
Е леградската гимназия, носеща на гроба му в Белград. Гроба
Е името на Иван Караиванов, на
Не само лекуване, но и превантива трябва
на известния революционер ос=
1Ш1Ш111И.... .............................................................................................................. 1Ш1111Ш1ШШ1Ш.......... вен близките му посетиха и сту
Е делти от Димитровградско и Бо
1 силеградско, както и ученици
= от Шеста белградска гимназия,
Ц които застъпваха съучениците
В пълен ход са подготовките звитие на трудовата организа- на млади специалисти.
За димитровградските обсто- Е си от Босилеград.
за избори на половината
от ция, самоуправлението в нея и
членовете на органите па само нейната афирмация на пазара ятелства предизборната дейност щ
Кратка реч за живота и де
управление в трудовите органи като крайна цел па всяко про- .може да има решаващо значе- е лото на др. Иван Караиванов
ние в по-смелото пристъпване Е
зации. До края на април това изводство.
Мина времето па солидарно към организиране па предпри = произнесе представител па бодемократично начало ще бъде
проведено по колективите и с стта с декларации и лозунги. ятията по трудови единици, т.е., = силеградската гимназия Стоян
това ще се отбележи третата го Логиката на реформата търси пренасянето на производството Е Станков. След това групата подишнина на стопанската и об от самоуправителите изострен и останалите отговорности на Е сети къщата на Караиванов на
ществена реформа.
слух за стопанските и обществе тях като съставна част на бо = Дединя.
Ст.
па =
За така кратък период от но-политичсски процеси и спо рбата за истинска победа
1
време динамичпите процеси до собност да се дават ясни и за самоуправителпитс права.
Освен това, самоуправитслно- =
ведоха самоуправлението в по доволителни отговори на зада
ложение, от което производи чите, които реформата от ден то съзнание ще намери свое е Босилеград
телите се организират към по- на деп все по-решителпо по потвърждение и при издигане- 1
то на кандидатите за членове на =
сложнитс процеси в нашето об ставя.
щество. Тъкмо настоящата пре
От самоуправлението рефор органите на самоуправление по
дизборна дейност трябва да по мата търси осмислена борба най-демократичен начип. Сигу
каже по-ясно, от когато и да към модернизация на предпри рно с, че работниците трябва да
било досега, до каква
степен ятията, прилагане па нововъ изберат опия, които пай-решипроизводителите са станали ис веденията и оргапизиранс па ра телпо и най-добре ще могат да
тински
самоуправители
пад ботата, икономически да опре схвапат реформата с работата
Тези дни в Восилеградско засредствата за производство
и деля своето отношение към ин си и вън от заседанията да съз
Е почнаха масово да се провежносители на социалистически о- теграцията като дългосрочна дават демократическо и самоупо затношения в трудовите организа политика, да оргапизира всич правително пастроепис в коле = дат пролетните акции
Е
лесяване.
За
сега
особено
голеции, да разобличи бюрократи- ки мерки за укрепване па от ктива и всяка трудова едипическите и други бариери, кои говорността към производстве ца.
Е ми акции провеждат частните
то
пречат в осъществяването ните задачи на всеки член от
Това не е проста работа и на I
_ притежатели на горите. За тях
на техните самоуправнителни колектива, да се бори за подо самоуправителите не остава ни
Е чрез фонда за горското дело са
права.
брение на квалификационната що друго, но в предизборната §
Да. се спрем само върху оце структура на работната
сила дейност още веднъж да наме- = обезпечени 300.000 фиданки по
нките и констатациите, ще бъде (това е акутен проблем в нашия рят хора за задачите, коите 1 съДачен материал, който им се
само една, най-незначителна и край), всеки самоуправител да трябва да изпъляват.
Защото = дава безплатно. На частниците
по-малко отговорна част от ра запази своята самоуправителна от структурата на органите на 4 се оказва и професионална поботата. Тежестта на обществе свобода в интерес на укрепва самоуправление
зависи
пре- =
Е мощ от специалисти.
но-политическата
отговорност не па самоуправлението и раз стройвапсто на самоуправите- =
Първите акции по залесяване
на самоуправителите най-нап- пределението иа дохода по тру лите и тяхната мобилизация в I
ред е, в този кратък интервал дови единици и тп., а в насто изпълнението на не леките про Е
проведоха
училищата от Люба_
от време,
от заетите позиции ящия момент, преди всичко, да блеми, които реформата по- = тите, Босилеград и Бистър.
да се трасират пътищата па ра- се изборят за по-смело заемане ставя.
М. Бакич
В.
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ЗАПО-СИГУРНИ НАСОКИ

ЗАПОЧНАХА
АКЦИИТЕПО
ЗАЛЕСЯВАНЕ
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ОТ СЪБРАНИЯТА ИЛ ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Гагарин загина

Ненадейно, както и преди седсм години, когато пръв полетя
в Космоса, из целия свят се раз
несе скръбната вест, че Юрий
Гагарин, героят на човечеството е загинал, заедно със своя
инструктор Серйогин, също пол
ковник и важно лице в подготовката на съветските космопавти.
Настояващ да продължи покоряването на неизвестното и
да тръгне пръв към Луната,
Гагарин не пожела да остане са
мо история с непълните си 30
години и с един, макар и пръв
полет в Космоса. Той остана да

МНОГО НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ

живее в семейството на космонавтито и заедно с тях разширяваше знанията си за просторите около нашата планета.
Той се подлагаше на всекидневни трудни упражнения, качва
ше се на самолет, за да поддържа нужната кондиция на лстател. По време на такава зада
ча го взе и смъртта. Непонятно
— покоритслят на Космоса, първият в света, загина в близост
до летище, в самолет.
Цялото величие на Гагарин
беше в неговата нспосредственост, която пеудържимо разкри
ва пътищата на прогреса.

У
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ДЖОНСЪН
ОТСТЪПВА
Тези дни от Вашингтон при
стигнаха новини за отказването
на председателя Линдън Джон
сън от кандидатурата на предстоящите избори за председател
и за готовността на САЩ да пре
късне бомбардирането на тери
торията на ДР Виетнам. Това не
излезе „първоаприлска” шега, защото веродостойността на
тези новини бе потвръдена.
Преди три години, по-точно
на 7 февруари 1965 година бой
ците на освободителния фронт
на Южен Виетнам нападнаха американската база Плейка в цен
тралната част на страната. То
гава загинаха осем американци,
а над 120 души бяха ранени.
Същия ден, председатеят Джо
нсън даде заповед американски
те въздушни части да нападнат
ДР Виетнам.
От тоя февруарски ден запо
чна една твърде интензивна ес
калация на войната в тази ст
рана. Американските сили, ко
ито през февруари 1965 година
наброяваха едва 23 хиляди во
йници и офицери, шест месеци
по-късно възлизаха на 150 хи
ляди, а една година след това
още толкова войници въоръже
ни с най-съвременно оръжие за
водене на дълготрайни война в
джунглите на тази част в Азия.
Днес има над половин милиона
въоръжени американци!
Страница 2

Югославия през целия пет
надесетгодишен период на во
енни действия във Виетнам на
стояваше чрез дейността си на
международното поле доприне
се до намаляване на напреже
нието и осъществяване правата
на виетнамския народ.
Преди три години в Белград
представители на осем необвъ
рзани страни изготвиха проект
на декларация за виетнамското
положение, който по-късно под
писаха шефовете на 17 страни.
Това бе само една част от твър
де широката дейност, която
Югославия в течение на изми
налите години разви както в ор
ганизацията на Обединените на
роди, така и в други междунаро
дни форуми. От първия ден на
виетнамската война Югославия
постоянно подчертаваше, че та
зи криза може да се реши само
чрез преговори въз основа на
Женевските споразумения от
1954 година, според които на
виетнамския народ се признава
правото на независимост и обединение.
Председателят Джонсън пре
небрегваше тези факти и чрез
ескалация на войната във Виетнам и претърпя неуспех в сво
ята политика. Това потвърдиха
най-новите новини от САЩ, ко
ито може би представляват
край на войната във Виетнам.
М. Гаврилович

По повод изготвянето на об
щинския бюджет и въвеждане
на местното самооблагане, изби
ране на селски пъдари и други въпроои, тези дни в босилеградските села се проведоха съ
брания на избирателите. С из
ключение на няколко села съ
бранията бяха масовно посетени
а в разискванията се изтъкнаха
много належащи проблеми.
Проектобюджетът на общимата бе приет от избирателите,
обаче бяха направени известни
забележки. Най-много за сума
та, предвидена за лични разходи на общинските органи и ня
кои други служби. По мнение
на избирателите размерът на
личните доходи трябва да е в
границите на реалните възмож
пости, за да могат да се решат
и някои други въпроси. Не се
съгласиха и със планираните
средства за купуване на нови
коли на общината.
Направена е забележка и за
средствата за поддържаме на орехите в „Кремиково”. Предложено е тези средства да се упо
требят за електрификация, защото орехите са собственост на
земеделската кооперация в Босилеград.
Събранията на избирателите
търсят от бюджета да се заде
лят по-големи средства за реша
ване на комуналните проблеми.
Това е особено необходимо, когато става въпрос за електри
фикацията на селата, изгражда
нето на училища и по-важни
пътища. Тези обекти не могат
да бъдат направени само с ме
стно самооблагане.
Има предложение от страна
на избирателите да се повишат
средствата за социална помощ,
случаи,
много
защото има
където са необходими спешени
интервенции.

И тоя път се оказа, че дей
ността на общинските отборници е незадоволяваща. Например избирателите се изясниха,
че не са съгласни с въвеждане
на данък за волОвски коли и
жилищни сгради, Те обаче не
са били осведомени, че Общи
нската скупщина е вече взела
такива решения. А в конкрет
ния случай едно решение е взе
то. без да се знае мнението на
КАК ДА СЕ ПОДОБРИ СЕ
ЛСКОТО СТОПАНСТВО?
Събранията обсъдиха икономическото положение на босилеградския производител в из
менените условия па стопанисване и стопанската реформа.
Изтъкна се, че положението сега е по-незавидно от преди реформата. Особен упадък се чу-

ИЗБОРИ В
„КИН СТАН”
Неотдавна в гостилничарското предприятие „Кин стан” в
Босилеград се проведоха избори за органи на работническо
то самоуправление. Бе изъбран
председател на трудовия колек
тив. управителен отбор и няколко комисии. В новоизбраните
управилени органи, които бяха
изъбрани на най-демократичен
начин предимно са младежи
работници от предприятието.
Изборното събрание се изпол
зва и за обсъждане на плана на
предприятието за тази година.
Въз основа на миналогодишни
те резултати и сегашните въз
можности, тази година е запла
нуван оборот от 11? милиона
стари динара, което е с Ю°/о по
В.
вече от миналата година.
Г. ЛИСИНА

ПИСМО ОХ ЯПОНИЯ

Източен Неапол
Япония е страна на извънре
ден икономически възход, риз
ница на културни паметници,
— но и страна на земетресени
ята. Това е типична трусна област по цялата дължина и ши
рочина. И все пак там се изграждат сгради и на 40 етажа.
Опустошителните тайфуни,
през сезона, когато обикновено
минават през месец септември
са вече ,,фамилна” грижка на
хората от тази страна, Обаче
главната атракция са вулкани
те, между които има значите
лен брой активни.
Малкият остров Сакураджима със своята околност, на найюжния край на страната, все
пак представлява единствена
рядкост.
Вулканен дим над града
На около четири километра
от острова, на който, като вери
га са закачени един за друг кра
терите на три вулкана, на тес
ния канал се намира Кагоши
ма, голям град с около 325.000
жители. Този град е главно при
станище на остров Киуши, найюжният от четирите големи ос
трова, на които се простира Япония. Заради вулканите, на
миращи се в непосредствена бли
зост и природните красоти, кои
то го обкръжават, град Кагоши
ма е получил названието си
„Неапол на изток”. Този град
поддържа приятелски връзки с
Неапол.
Преди повече от половин век,
на 12 януари 1914 година, на Су
кароджима изригнал вулкан,
съпровождан от силни земе
тресения. Преценено е, че в ка
нала, който разделя малкия от
големия остров се е стекла око
ло три милиона тона лава. Ла
вата е текла повече от един ме
сец, като опустошила осем се
лища. Втора ерупция, но послаба, станала през 1946 година,
когато били опустошени две села.

Днес от вулканите постоянно
излиза дим, а дълбоко в крате
ра на един от тях отвреме на
време се чува зловещ тътен.
Прилича на Пърл Харбър
Всичко това става в непосреднетвена близост на самия град
Кагошима, но неговите жители
много не се вълнуват. Дори илют и корист: туризмът цъфти.
Самият остров Сакураджима
също така не е пуст. Въпреки
катастрофите, които са го разтърсвали и присъствуващите
природни закани, селяните живеят на острова и обработват
земята. Те казват, че под изсти
налата лава се намира плодородна земяа, която ражда вкусни плодове. Особено вкусни са
репичките, които достигат на
дъДжина и до 50 см, а на тежи
на от 15 до 30 кг. Освен това,
туризмът и хгук е станал един
от главните извори на приходи.
Преди започването на Втора
та световна война японскатта
флота е използвала залива на
Кагошима, като място, където
ставали маневрите и подготов
ките за нападението ка Пърл
Харбър. Заливът оосбено много
подсеща на това хавайско пристанище, където тогава се намирало селището наамериканската пацифичка флота, така
че от днен на ден са импрови
зирани въздушни нападения на
параходите на Кагошима.
Сходството вероятно е допри
несло, че ненадейното нападе
ние, което е отбелязано като
влизане на САЩ във война,
направило истинско опустоше
ние между американските пара
ходи в Пърл Харбър.

вствува в допълнителните сред
ства, които селяните приоавят
посредством строителството, ооаче при сегашните условия те
не успяват винаги да намерят
раоота. Стигна се до положе
ние оощината и неиниге орга
ни да т ьрсят възможност за се
зонна работа на тази работна
рька. ьъв връзка с това се да
де предложение да се ооорне
по-голя.мо внимание на разви
тието на селското стопнаство, особено на животновъдството,
като за целта се ангажират зе
меделските кооперации. В Ве
сен, ьелут, Извор и др. села бе
разисквано как да се продължи
с тютюнопроизводството.
Почти на всички събрания се
приказва за социалното осигу
ряване на селяните. Общият из
вод е, че то не се ползва, а об
ременява хората с излишни ра
зходи. В някои села бе предло
жено то да се премахне, а в
други - да се преустрои така, че
да може да се ползва, но при
положение осигурениците да се
присъединят към някой друг
завод за осигуряване.
По въпроса за местното само
облагане се стигна до разногла
сие. Преди всичко пе се въвеж
да във всички села, защого не
се съгласяват избирателите ко
лко трудодни да изнася. В повечето села, бе разпределено на
кои обекти ще се отработва. И
тази година чрез него ще се стр
оят нови пътища. В Дукат, Милевци, Рибари ще строят нови
училищни сгради, а в Църнощица самооблагането изключи
телно ще се ползва за залеся
ване.
Интересен въпрос бе повдиг
нат от избирателите в Долна
Ръжана, отнасящ се до ролята
на селските пъдари. Касае се
за това, какви права да се дадат на пъдарите, за да се на
малят полските щети. Стигна се
до извода, че щетите всяка го
дина са по-многобройни, че на
казанията от съдията за нару
шения са незначителни и че единствено с даване на по-големи права на пъдарите въпросът
ще се реши.

* * *
Проведените събрания на из
бирателите се показаха успеш
ни. Те повдигнаха много въ
проси и показаха, че е необхо
димо по-често да се провеждат,
а техните предложения и забе
лежки да се обсъждат по-сери
озно от компетентните органи.
В. Вел.

ЯЗОВИР НА
ЕРМА?
Преди известно време край
Трънско Одоровци, Димитров
градско,
започна
проучване
на терена за построяване на язо
вирна стена на река Ерма. Из
следванията прави предприятие
„Геосонда“ в Белград. Първи
те
резултати
показват, че
теренът е повече от добър, по
не на мястото, където трябва
да се построи изкуственото езе
ро, а това е вливането на Влатъшница в река Ерма, неда
лече от Звонска баня.
Ако изследователските работи
продължат със същия темп тр
ябва да бъдат завършени след
два-три месеца. Инвестирането
на тези работи върши дирекци
ята по уреждане слива на река
Морава. За проучванията са
планирани малко повече от един милиард стари динара.
Построяването иа язовир тря
два да Спре Ерма и притоците й, особено през пролетта и
есента.
От друга страна, създаването
на язовир ще допринесе за Раз
витието на туризма в тоя твърде
красив край. Язовирът ще заема повръхнина между Погановския манастир и Звонска баня.
Освен тях ще бъдат достъпни и
живописните местности край
Власи.
БРАТСТВО

Камен Гюров
•
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Комбинат „Димитровград“ след 8 години
Трудовите организации в
Димитровградска община се готвят до края настоящия месец
да изберат половината от члановете 'на органите на самоуп
равлението.
Прилагайки за пръв път пр
еизбирането работническият съвет в Комбината на гумени
изделия през втората половина
на март избра генерален дирек
тор на предприятието.
По този повод за нашите
читатели предаваме материали
на най-голямото предприятие, а
преди всичко ще говорим за
виталността на колектива й спо
собността му да се приспособи
към закономерностите на рефор
■ . мата.
Обвзети от всекидневни гри
жи за съществуване, хората че
сто са склонни да забравят оно
ва, което някога е било, дните,
които са оставили след себе си,
сякаш настоящето е паднало от
небето, като че ли не е резултат
на техните усилия и творчески
подем, вчера днес и утре. .
За развитието на предприятието
Днес комбинат -„Димитров
град” има 540 работници. Стой
ността на годишното производ
ство-възлиза на' Около 3 ми
лиарда стари динара. Средните
лични доходи- възлизат'на око
ло 76.000' стари динара. Повече
от една четвърта от годишното
брутопроизводствб в стопанство
то'на 'общината осъществява ко
мбйнат „Димитровград”.'
Така е днес, а преди осем го. -дини....
Днес вече и не се' говори, че
„гумарата” е основана, през
' 1559 година като фабрика за гу
мени нишки с около 30 заети.
Ф.актически тогава започнал' ин
тензивен процес на ангажиране
и на средства и на хора в из
граждането на икономическа
база за прерастването на тази об
ласт от неразвита в развита.
Фондът за неразвити краища
отпусном към 200 милиона ста
ри динара за набавка на съоржения за производство на гу
мени нишки, и оборотни сред
ства. На първата крачка възни
кнали трудности. Появили се

грешки в строителната част на
'.овлше пазара на гумените про
проекта, не били предвидени
>а^а>С(цСж-х1'1л. Ос1 Дс1 ОрдС Оз-ЦС ПО“
со ьръжения за конфекционира
I предириагиего Ме разие на нишки, поръчаните внос
подагаше е достагьчпо специа
ни съоръжения вече били за
лист. които да сс ааловмг с растарели, технологията-също таогресиаьапето «а тези прооле-ия.
ха.
ххоксттуирамето оргаш1 на
самоуправление, ценейки поло
Отпуснати бяха нови средства
жението на предприятието и
на стойност от 350 милиона стограсьла и пазара, предприемат
ри динара за изграждане на фа
мерки да се реконструира и мо
брика за гумени обуща и гуме
дернизира производството, гря
ни технически стоки. Когато и
оьало е да се въведе съвременна
тази фабрика бе завършена, на
технология и ооорудване в цеха
1. VII. 19В2 година, предприяти
за производство и на голи гуме
ето прерастна в комбинат за гу
ни нишки и този цех да се осмени произведения „Димитров
посоои да разшири исортименград”. Всичко това обаче не беше достатъчно по-силно да вли
таси на основата на латекса, а
яе върху стопанското развитие с реконструиране да се построи
на общината. Фабриката за гуцех . за ооличане на 80 тона гу
мени обувки беше само една помени нишки годишно. Средства
добре оборудена занаятчийска
от 840 милиона стари динара би
работилница с 299 работника
ли одобрени за реализирането
не тези инвестиционна програ
(21? неквалифицирани, 5 висо
ма. Със средства от 340 милио
коквалифицирани, 37 квалифи
на динара бил построен цеха на
цирани, 1 с виеше, 12 със сред
втората фаза на нишките през
но образование и т.нО и средни
лични от 16.557 стари динара.
1У64 година. Останалите сред
ства са нереализирани и до дВсички характерни черти на ек
нес, поради това, 'че стопанската
стензивно производство. Липс
банка обуслови изразходването
ваха средства за обучаване на
на средствата с обезпечаването
кадри, нито пък достигаха да
на девизи. Досегашните усилия
се извършат подготовки редовното производство докрая да се
инвестиционната банка да отреализира. Средствата за тези
пусне девизни средства остананужди се обезпечаваха из проха без резултат. С промяната
изводството, докато обектите
на паритета на динара работите
още бяха в строеж. Работницивърху реконструкцията на це
ха за голи гумени нишки пос
те от машинния цех сами постав
къпнаха с около 700 милиона
яха инсталациите за вода, пара,
стари динара. Препятствията,
отопление и електрическия ток,
които банките : поставиха,
ко
сами монтираха трафопоста и
лективът не можа да преодолее
под. което поефтини изгражда
1 Реформата до голяма степен
нето на цеха. В пост-скриптума
промени условията на стопани
е забележено, че предприятиесване, така че стана по-ефтино
да се внасят и обвиват голи гу
то в изграждане е организирало
мени нишки. Произвоството си
производство, което е обезпеча
остана незавършено и в зависи
вало средства за всичко онова,
мост от нрава на домашния и
за което не стигали кредитите
чуждия пазар, От програмата
за
и останали 32 милиона динара
за реконструкция на цеха
нишки на базата на латекс, пре
повече приходи над разходите.
дприятието се отказа, а влага
Пред нови проблеми
усилия с одобрените средства от
500 милиона стари динара да из
Едва редовното производство
върши реконструкция и модер
откри ред проблеми, пред ко
низиране на цеха за производ
ито се изправи младото пред
ство на обувки и технически сто
ки. В настояванията за тази реко
приятие. Цеховете останаха не
нструкция да се отпуснат 3.200
завършени/ недостатъчно обору
милиона стари динара предпри
дени, със застаряла технология
ятието е навлезло в решителна
и организация на работа, пред
та фаза
засади, които ежедневно посНа този въпрос колективът
на комбинат „Димитровград” и
органите на самоуправление ча
кат отговор.
Убедителни данни
За играждането на димитров
градския „гигант” са отпуснати
капиталовложения на стойност
от 1.415 милиона стари динара.
агноза, но никой от тях не е
Не са реализирани 500 милиона.
предписал лекарство.
Днес предприятието разполага
с фондове от 1.550 милиона ста
ри динара, а само в деловия
ИЗНОС НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ
фонд има 1355 милиона стари ди
ОПИТ
нара. Досега в обществения стан
На събранието на общинска
дард са вложени към 90 мили
та скупщина един гражданин
она динара. За жилища са да
питал:
дени на заем към 40 милиона, а
— Дали са взети мерки про
за построяване на апартаменти
тив един преподавател, чиито
— над 50 милиона стари динара.
постъпки към учениците са съ
Как е раснал комбинат „Ди
мнителни.
митровград” нека покаже ръс
Предприети са: изпратен е в
та на фондовете му. В 1961 го
едно училище в Ниш с препо
дина фондовете са възлизали
ръка да предаде опита от въз
питателно-педагогическата ра
на 18.000.000, 1962 — 32; 1963 —
бота и да го задълбочи.
81, а следващата година 151, в
1965 са възлизали на 385, след
ващата
година са нараснали на
ТЪРГОВЦИ БЕЗ ФИРМИ
409, а миналата година — 433
(само
Казаха ни, че жените
милиона стари динара. През то
някои), докато чакат да влез
ва време средните лични дохо
нат при лекар, препродават раз
ни неща.
ди са нараснали от 16/250 дина
За да знаят потребителите,
ра — на 76.000 стари динара.
къде се намират магазините им
Не ще и съмнение, че задачи
се препоръчва на Управата на
те, поставени пред професио
дома на народното здраве до
своята фирма да изтъкне и сле
налните служби на неотдавна
дното:
шното заседание на работниче
Разпродажба на италиански
ския съвет са трудни, но не
контрабандни стоки.
трябва да съмняваме, че пред
приятието до голяма степен ня
МОХАМЕД ПРИ БРЕГА
ма да се освободи от огромните
Димитровградчани се оплак
запаси и наплати дължимите
ват, че кантората на пиротския
суми. Там се намират големи
сервиз постоянно е затворена и
средства на „гумарците*’ и с ре
нямат къде да поправят теле
ализацията на тези задачи се
визорите и другите апарати.
— Принудени сме да носим
създава сигурна основа пред
телевизорите в Ниш.
приятието със свои средства да
— Защо в Ниш, по-близо е в
направи
много в модернизаци
Пирот.
ята
и
реконструкцията.
Ако брегът не иска при Мо

Г? Димитровградски )
^____ курсиви______ у
„ЗЛАТНА НЕСПОЛУКА”
Проектантите от Завода за
плана СР Сърбия и ревидентите на.една банка своевременно
предвидели, че две машини (сна
бдени за „Гумарата”) за 300 тру
додни в три смени могат да про
• изведат 100 тона нишки за обмо
таване. Когато машините започ
нали да работят, оказало се, че
могат да произвеждат не повече
от осем тона годишно.
Наистина „златна несполука”
ВНАСЯТ КАПИТАЛ
Все още не се знае дали и в
коякоя чуждестранна банка се
рвитьорите, които работят на
гарата, са отворили девизни
сметки.
На събранието на комунисти
те, които работят в спомагател
ните дейности е могло само да
се констатира, че сервитьорите
получават валута не чрез ретен
циона квотка, а много по-просто
— взимат от чужденеца много
повече за стоките, които имат
определени цени.
Внасят чуждестранен капитал
— в своя джоб.

ДИАГНОЗА БЕЗ ЛЕКАРСТВО
Членовете на Съюза на кому
нистите в Дома на народното
здраве са съгласни
че в уч
реждението не е всичко както
трябва: не са регулирани пра
вата и длъжностите на работ
ниците, няма добра организа
ция на работа; главната борба
се води около разпределението
на личните доходи и разпреде
лението е причина на цялото
зло и недоразумение на заетия
персонал.
Диагностиците установили ди
БРАТСТВО

•
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хамед, нека отиде Мохамед при
брега.

М. Бакич

Бележка
Политикантска спирачка
Поради слабата дейност
на обществено-политиче
ските организации, нетърпимостта между местните
актвйсти днес Долно Тлъмино има редица проблеми.
Макар, че то е център на
район и че неговите възмо
жности за решаване на се
лските проблеми са много
по-големи в сравнение с
другите села, положението
е обратното. Стигна се до
там, че обществено-полити
ческа активност и устройството на каквито и да било акции организират само неколцина хора.
Правени са опити да се
устрои събрание на изби
рателите. но без успех. Едно такова събрание, кога
то бе устроено останй без
резултат, защото основната цел, за която се устрои
- не бе изпълнена. Въвежда-

|;

не и разпределение на местното самооблагане за из
граждане за нова училищ
на постройка, защото съществуващата е пред рухване не се осъществи. Вси
чко провалиха няколко ду,,политикаши предишни
нти”, които не се съгласи
ха, със самооблагането, за
щото било незадължително.
Тлъминчани се оплакват
че неколцина в селото им
пречат в работата.
Касае
се за някои предишни об
отборници и ме
щински
стни ръководители. Те са
спирачката.
Получава се впечатле-.
ние, че селото няма сили
да им се противопостави.
Затова е необходима наме
сата на общинските поли-.
тичсски организации. А до
тогава — трябва ли да се
Б. В.
чака?

Босилеград

Градският актив пред
нови задачи
Тези дни градсият младежки
актив в Босилеград одържа ко
нференция, на която се взе ре
шение за бъдещата работа на
младежите. Членовете на акти
ва се запознаха с новия статут
Съюза на югославската младеж, приет на VIII конгрес на
младежта.
В плана, за бъедещата работа
на актива се предвижда подго„Заеднички
твяне на пиесата
стан” от Драгутин Добричанин,
с която артистите-самодейци ще
настъпят в Босилеград и в районните центрове на общината.
Младежите развиха живи разисванмя във връзка със зае
мането на работа на ония мла
дежи, които са завършили сре
дно, полувисше или виеше образование, или вече имат спе-

циално образование за различ
ните занаята. Тяхното число в
Босилеград не е малко, но не
са изчерпани и всички
сред
ства, макар и за частично ре
шаване на незаетостта в града.
За
тази цел градският актив
наскоро ще свика нова конфе
ренция. На същата ще
бъдат
поканени представителите на
властта, обществено-политиче
ските организации и трудовите
колективи, за да се обсъди съ
вместно този проблем и потър
сят най-изгодни решения. Една
комисия от младежи се е наела
на изготви .материалите за това
съвещание с отговорните фак
тори на стопанството и полити
ческия живот в комуната.
Ст. Станков

Райчиловци

Възвръщане на старите
традиции
Село Райчиловци до скоро ня
маше младежки актив, а сега
той е най-активен в общината.
Младежите от селото намериха
съдържание на работа в своя
та организация и по този на
чин станаха пример на съсед
ните села. В тази своя дейност
работата на организацията не
е вървяла праволинейно. Преди
години в селото е имало тра
.«а» ^ <
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Васил Христов

диционни забави. Младежкият
дом разполагал с шахмат, до
мино, радио. Сега обаче няма
нищо от това. Младежите тря
бваше да започнат отначало и
да възобновяват стария инвен
тар. За работата на този младе
жки актив, който се връща на
старите традиции ни запозна
председтателя на актива
ВА
СИЛ ХРИСТОВ.
— Започнахме с подготовка
на кратки програми
каза
другаря Христов.
— Искахме
да възвърнем вярата на хората,
че младите хора могат всичко.
С първата програма имахме успех за 8 март с пиесата „Суе
верни хора”. Не изостана успе
хът и при фолклорната група.
С тази програма посетихме и Д.
Тълмино.
— Какви са вашите планове
за в бъдеще?
— Имайки предвид, че общи
нският комитет на СМ получи
телевизор, който трябва да се
даде на някой актив, работим
с всички сили да спечелим то
зи телевизор. Затова ще рабо
тим на поправка на пътя Райчи
ловци—Радичевци. Ще участву
ваме с прогама на фестивала в
Босилеград.
Антон Борисов, ученик
Босилеград
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Наши села

ДОЛНА РЪЖАНА
Долна Ръжана е малко босилеградско село. Има 57 домакинстава с около 300 жители. Гла
вното препитание на това пла
нинско село е земеделието
и
печалбарството. Постните пла
нински ниви, отнесени от поро
ищата, не дават голяма рекол
та, но затова пък долноръжан
ци имат хубави букови гори, останали незасегнати поради ела
бите съобщения.
Дали ще останат без елек
трически ток?

се свлечения материал от ка
мъни и пръст, укрепват се опасните места и пр.
В тази голяма и трудна акция
хората от малкото, сплотено се
ло са дали хиляди трудодни до
броволна работа, като са изкъ
ртили хиляди кубика•камък,
изкоренили стотици
вековни
бухи и прехвърлили
огромно
количество пръст. Затова
подобре и:от най-точната евиденция говори новият път, който
от ден става все по-широк и
по-сигурен за съобщенията.

Това много добре се вижда, като се тръгне от Лисина за Ръжана. Огромни блокове скали
пълнят реката. Камъкът рухва
под действието на взрива.
Долноръжанци се срещат
с
още една трудност. Повече от
половината, път минава
през
Същият
горнолисински места,
ще бъде използван и от тях, обаче горнолисинци ие са дошли
да помогнат тази благородна ак
ция, въпреки че били поканени. Трудолюбивите и упорити
селяни от Долна Ръжана нямат

Трудолюбивите долноръжан
ци довели електрически ток
преди няколко години. Първо
поставили букови стълбове по
линията, след това ги подмени
ли с дъбови, а сега ще набавят
импрегнирани. Но все още не
са наясно, дали предприятието
за разпределение на електроене
ргия в Лесковац ще приеме мре
жата.
— Свикнали сме вече с еле
ктрически ток и просто не мо
жем да си представим как ще
ни бъде без него... — казват
долноръжанци.
И готови са да изпълнят вси
чки наредби само да не им пре
къснат тока.

стана. С неговото изграждане
селото ще оживее. Ще се улес
ни пътуването, изкупването и
транспорта на дърва, строител
ен материал и други селскосто
пански произведения. Също та
ка ще бъде разрешен и въпро
са за снабдяването на
селото
с разни търговски стоки. Босилеградското търговско предпри
ятие „Слога” вече е предприе
ло необходимите мерки за от
криване на магазин в селото,
разни
където да се продават
стоки. За откриване на търгов
ски магазин долноръжанци пъ
рво се обърнали към земедел
ската кооперация в Горна Лисина, но когато тя се оглуши
ла на молбите им те отправи
ли искане ло „Слога”—Босилеград, което предприятие изка
зало готовност да отвори магазин в Долна Ръжана. Обаче и
снабдяването на този магазин
е свързано с пътя. Понеже пъ
тят все още не е оспособен за
минаване на тежки товарни ко
ли, то долноръжанци временно
доброволно ще прекарват сто
ките със своите волски коли от
като
Горна Лисина до селото,
същевременно работата на пъ
тя няма да престане. И още ве
че делото
днъж да изтъкнем,
на долноръжанци е от голяма
полза и на съседните села от
района, чията помощ е така не
обходима в настоящия момент.
Защото ползата от пътя и от
магазина ще бъде обща.
Стояп СТАНКОВ

Ще се строи ново училище
Друго важно начинание на до
лноръжанци ще бъде строенето
на ново училище. Старото е не
годно вече понеже се развъ
ждат змии. Долноръжанци на
няколко пъти организират ак
ции за
унищожаване на тези
влечуги, но понеже училищната
сграда се намира на припек,
змиите са все още опасност и
за учениците, и за преподава
телите. Затова
долноръжанци
искат новата училищна сграда
да строят на друго място.
Пътят е жезнен проблем за
селото
И електрификацията, и ново
то училище са второстепенни обекти в сравнение с пътя, кой
то трябва да бъде изграден и
който е започнат преди дваде
сет години. Дължината на пътя
е над 6 километра. Трасето ми
нава през скалисти местности и
усоища. Още от 1948 година е
започнала работата на пътя. От
година на година той става все
по-широк и по-прав и скоро от
някогашната конска пътека не
ще останат никакви следи. Пъ
тят ще бъде широко шосе. Но
и сегашното състояние на пъ
тя позволява минаването на ко
ли, трактор или санитарната ли
нейка, за да се даде помощ на
болни и пострадали
от Горна
Ръжана и Плоче. Въпреки че
по него минават моторни коли,
старата идея на долноръжанци
е широк път, същинско шосе,
което да им улесни живота и
да ги свърже с Босилеград. За
това всяка година се работи помалко, разбиват се скали, чисти

Г. Лисина започна
изкупуване на
агнета
Трудова акция на пътя за Лисина
Тази зима долноръжанци пак
бяха на пътя. Със същия енту
сиазъм и с по-голям опит те
решиха да завършат този обект. През последните два месе
ца хората от Долна Ръжана са
провели 7 трудови акции на
пътя. Работили по 40—50 души
и по 10 и повече часа дневно.
Битката се води на най-лошите
места, където скалите са оказа
ли най-голяма съпротива.
Но
пред опитната ръка на човека,
чията цел е ясна-рухват и те.

никаква подкрепа нито от жи
телите на Плоча, нито от тези
от Горна Ръжана. Но това обстоятелслво прави долноръжа
нци още по-сплотени, още понастойчиви да изтраят докрай.
Единствената надежда се крие
в техните здрави, корави ръце
и помощта на общинската ску
пщина, която им дава взрив и
капси.
Пътят за нас е бъдещето,
— казват долноръжанци. И най

ет на издателство
»Братотво« за 19В7 година
На основание на чл. 33 в Закона за печата и другите ви
дове информации и член 31 на Закона за издателските пред
приятия — Съветът на трудовата общност на „Братство” пу
бликува основни сведения за финансовия резултат през изте
клата година.
След заключителния баланс за 1967 година, балансът е
следния:
Пасива

Актива

Босилеград

Преизбиране на
5 директора
Съвместната комисия на об
щината и трудовите организа
ции тези дни публикува кон
курс за преизбиране на пет ди
ректора. За сега ще ое преизби
рат директорите на Горнолисинското, Долнолюбатското, Бистърското и Босилеградското оСновно училите. От стопански
те организации нови директори
ще бъдат поставени в босиле
градската и тлъминска коопера
ция, във ветерината станция и
дома на народното здраве.
Има се впечатление, че пуб
ликуваните конкурси на някои
организации дават възможност
отново да се изберат старите
директори. Особено очебиещи
са конкурсите на тлъминската
и босилеградска кооперация.
В.
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1. Сегашна стойност
на основните сре
23.877,12
дства
2. Средства в бан
ката и в касата 114.851,09
3. Дължими .суми
при потребителите 28.365,64
19.917,68
4. Запаси
5. Останала актива 192.265,45

64.393,58
1. Делови фонд
2. Фонд общо
85.694,13
потребление
6.413,60
3. Фонд резерви
4. Кредити в банката 36:347,93
5. Задължения
4.366,87
към доставчиците
6. Останала пасива 182.060,87

379.276,98

379,276,98

Общо актива

Общо пасива

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИЯ ДОХОД И ДОХОДА
1. Общият доход въз основа на наплатената реали
зация от продажбата на вестници, списания, кни
ги съобщения и дотации
2. Разходи, без личните доходи
3. Доход
от
—
—
—
—
—
—

които за:
личим доходи (нето)
облагане върху лични дрходи
фонд общо потребление
фонд резерви
делови фонд
други облагания и задължения

770.455,34
382.258,30
388.197,04 '
229.176,54
99.612.38
31.956.38
6.987.54
6.987.55
13.476,79

СРЕДЕН ТИРАЖ НА ВЕСТНИЦИТЕ, СПИСАНИЕТО И
КНИГИТЕ
В 1967 година тиражът е бил следният:
— вестник „Братство”
1.945 екз

и босилеГорнолисинската
градската земеделски коопера
ции започнаха с тазгодишния
изкуп на агнета. Горнолисинска
та до сега е изкупила над 800
агнета от селата на лисинския
район. Тези дни ще започне из
куп и в любатски район. За се
га босилеградската кооперация
е изкупила 300 и продължава
с изкупа. Наскоро и тлъминска
та кооперация ще започне с
изкупуването, Цените се движат към 6 динара за килограм
в.
живо тегло.

Бележ/са

Всеки иска
камион • • •
Макар че стопанската ре
форма налага най-пълно из
ползване на всички съще
ствуващи
мощности и въ
трешни ресурси в някои босилеградски стопански орга
низации става тъкмо обрат
ното.
Ще посочим само един при
мер — стопанските органи
зации, които имат свои ка
миони. Това не е нищо осо
бено, ако в конкретния слу
чай те напълно се
по
лзваха. Финансовите показа
тели обаче говорят обратното.
- Почти всички тези камио
ни работят със загуба, защото разходите за поддържане
то им и заплащане на посто
янен шофьор са големи. Тоочебийно,
ва става още по
ако се има предвид, че тези
камиони съвсем слабо се използват понеже няма какво
да превозват за предприяти
ята си. Но нерядко, за да
компенсират дял от загуби
те си, организациите правят
услуги на „трети лица”, с
на
което най-много вредят
транспортното предприятие.
Колко е излишно съще
ствуването на тези камиони
при стопанските организа
ции говори факта, че транпортното предприятие
по
лзва мощностите на своите
камиони едва с 60'/.. Оттук
се стига до извода, че под
държането им е ет двойна
вреда: от една страна създава на предприятията излишни разходи като обреме
нява общия им доход, а от
друга транспортното пред
приятие, чиято единствена
цел е транспортни услуги
няма достатъчно работа и за
туй търпи големи загуби.
Тоя въпрос повече пъти е
разискван от общинските и
други органи, обаче решение
не е намерено.
В. В.

3.304 „
— вестник „Другарче ’
700 „
— списание „Мост”
В издание на „Братство” в 1967 година са излезли 7 пу
бликации — книги в общ тираж 7.100 екземпляра.
КОСТУЕМА ЦЕНА ВЕСТНИЦИТЕ И СПИСАНИЯТА
1. „Братсво”
— печатарски услуги
— експедиция и пощенски услуги
— бруто лични доходи
— авторски хонорари
— други разходи
Костуема цена
Рабат
Разходи общо
Продажбена цена
Загуба от екземпляр

1,45
0,03
1,55
0,05
1,08
4,16
0,06
4,22
0,20
4,02

2. „Другарче”
— печатарски услуги
— експедиция и пощенски услуги
— бруто лични доходи
— авторски хонорари
— останали разходи
Костуема цена
Рабат
Общи разходи
Продажбена цена
Загуба от екземпляр

1,08
0,01
1,23
0,10
0,61
3,03
0,03
3,06
0,24
2,82

3. Списание „Мост”
— печатарски услуги
— експедиция и пощенски услуги
— бруто лични доходи
— авторски хонорари
— останали разходи
Костуема цена
. Рабат
Общо разходи
Продажбена цена
Загуба от екземпляр

5,55
1,55
3,39
3,47
4,40
18,36
0,16
18,52
5,51
13,01

Загубите зарад увеличените разходи в работата и неикономическите цени се покриват с дотациите от фонда за по
добрение на културната дейност в СРС.
В 1967 година за дотации са дадени общо — н.д. 711.000,00
от които:
за „Братство”
за „Другарче”
за-„Мост” и останалите издания

382.736,40
178.472,67
92.383,67

Средните лични доходи в 1967 година — 1.190,79 ди
нара и то — за журналистите — 1.284 и останалите слу
жби 9(4.
БРАТСТВО
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Пред конгреса на синдикаШие

,,МУ»иишмцнм*

синди
кален съвет, съвместно с предсе
дателите на подружниците в Бо
силеград проведе събрание, на
което се объди положението на
стопанските организации в ми
налата година и движението на
личните доходи на заетите в ко
муната.
По първия въпрос се взе ре
шение, което се препоръчва на
общинската скупщина да объди въпроса за провеждане на
интеграцията на стопанските организации. Това е последна
възможност, която е в състояние да спре от фалит някол
ко предприятия, а същевреме
нно да подобри положението на
останалите.
По втория въпрос се стигна
до широки разисквания, като
се направи обстоен претрес на
личните доходи на заетите в ко
мулата. Констатира се, че са те
разнообразни и преди всичко с
неоправдаема разлика. Най-голямата заплата при стопански
те организации е 105.000, а наймалката 39.000 стари динара.
При нестопанските и бюжетски
трудови организации заплатите
се движат от 37.000 до 146.000
стари динара.
Тук се очебиещи две неща:
разликата на заплатите от найнизката до най-високата е голяма и друго заплатите в бюжетните организации са по-големи от' онези в стопанските.

Синдикалният съвет се залага
за премахването на тези неопра
вдани разлики. Той също се бо
ри за поизравняване на заплатите в различните стопански организации, където работници
със същи квалификации, рабо
тно място и обремененост имат
различни заплати, а разликата
понякога достигла и до 40.000
стари динара. А това е така само заради това, че една стопа
нска организация се намира в
по-добро финансово положение,
не заради високата производи
телност, но заради моментална
та рентабилност и по-доброто
положение в рамките на обще
ствените условия на стопанисва
нето в сравнение с друга. Тези
разлики могат да се премахнат
едино при положение, ако дой
де до интеграция на стопански
те организации.
Събранието взе решение, с
което се препоръчва на стопан
ските организации при реизбор
ност на директорите да приемат
млади и квалифицирани лица,
а досегашните да бъдат разпре
делени на съответни места, но
да не бъдат пренебрегнати с ли
чните доходи.
Накрая Съветът прие план за
активност на синдикалните организации пред Шестия конгрес на югославските синдика
ти и Скупщината на синдикати
те в Сърбия.
В.

Събрание на избирателите в СШрезимировци

1 МНОГО

ВЪПРОСИ ЗА РЕШАВАНЕ

5; Избирателите от село Стре^ зимировци неотдавна разисква< ха по въпроси, които скоро тря
бва да се разрешат. Между тях
^ бяха електрифицирането на ма^ газина на кооперацията в коо^ перативния дом, уреждане на
^ гробищата, спиране на безра^ зборната сеч на горите и др.
< Същевременно избирателите
1 обсъдиха проекта за общински> я бюджет на ОС Сурдулица.
^ Всъщност на събранието ня^ маше много хора, защото мно^ зина вече са заминали по стро^ ителните обекти в страната, но
^ тези, които са останали и при^ съствуваха, бяха категорични
< в някои свои искания.
БЮДЖЕТЪТ СЕ ПРИЕМА
2 Избирателите обсъдиха про^ екта за общинския бюджет и
^ приеха определените размери
^ на приходите и разходите на
общинската скупщина през та^ зи година, без особени забеле^ жки и предложения. Като се
2 има предвид, че в бюджета е
^ отразена и данъчната политика
й на общината, това е добър знак,
^ че в тази сфера няма несъгла^ сия между общината и населе^ нието.
КРЪСТОВЕТЕ ДА НЕ СЕ
ЧУПЯТ
На събранието мнозина с въз? мущеиие се изказаха срещу ония, които чупят снимките на

Из Шрудовише организации

В КООПЕРАЦИЯТА И ОКОЛО НЕЯ
Пред всички трудови цехове
в
земеделската
кооперация
„Сточар в Димитровград се намират предложения- за всички
нормативни акти. Разглеждайки предложенията, които е ра
ботила специализирана органи
зация в Белград, колективът,
като цяло, трудовите цехове, органите на самоуправлението .се
срещнали с не малко приятната
действителност, които ясно да
ват предложения за нова орга
низация на работата и система
тизация на работните места.
За какво става дума?
Всички нови планове сочат
излишък на работна ръка от около 130 души в стопанската ор
ганизация.
Веднага се поставя .пъпрос:
как да се случи, че точно се
га, след две години от започва
нето на реформата да се гово
ри за излишък на работна ръка.
Отговорът е колкото парадо
ксален, толкова и реален. През
време на сезонната работа в
градинарското производство от
около четири месеца за всич
ките 130 работници има място.
Но през останалите осем месе
ца през годината те наистина
представляват излишък, значи
телно поскъпват цената на вси
чки селскостопански произведе^
ния на икономиите на коопера
цията. Кооперацията е, както
казват ,била принудена да ги
заеме на работа, за да може да
ги запази през време на сезо
нната работа, защото работни
ците тук през време на сезонна
та работа искат да им се за
плати много повече, отколкото
може „Сточар” да плати. Зато
ва кооперацията била принуде
на да задържи своите работни
ци и през цялата година да ти
плаща, заедно с всички допри
неси, поради което останалите
работници получават много помалки заплати, като същевреме
нно и фондовете намаляват а с
това и способността на коопе
рацията да произвежда по-бъ
рзо и с по-модерни средства.
Отговор на въпроса, как да
се намери изход от тази про
тивоположност още не е наме
рен, В кооперацията не са скло
нни да уволнят работниците от
страх, че през време на сезона
няма да могат да обезпечат ра
ботна ръка, когато им е найнеобходима. Проблематична е и
идеята, с разширяването на
производството в овчарството и
някои други отрасли да се съБРАТСТВО •
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здадат възможности за пълно
заемане на тази работна ръка.
Възможности за увеличение на
броя на овцете има. Обаче в се
гашните условия, когато няма
износ на агнета, когато вълната
трудно се продава, съществува
риск да се заробят средства. Не
е за подценяване и намаление
то на цените на селскостопан
ските произведения на домаш
ния пазар, което в края на кра
ищата намалява акумулативността и на отделните частни сто
панства и на кооперативните имения. Препятствията не са ма
лки и представляват тежко ра
зрешими проблеми. За това, ка
кво да се направи с излишъка
от работна ръка своята дума ще
кажат и всички работници от
тази трудова организация.
В „Сточар” е планирано през
тази година да бъдат откупени
14.000 агнета
а същевремнно
да продаде своите 6.000. До се
га кооперацията е изкупила над
7.000 агнета. От това количество кооперацията е успяла да
продаде в Италия 2.500 агнета,
а останалото на вътрешния па
зар. Резултатите значително изостават от миналогодишните.
Ако има сигурен пазар, коопе
рацията може да пласира 6.000
заклани агнета. Без значение
за трудностите в пласмента ко
операцията би купувала агнета, обаче няма достатъчно сред
ства. За това е виновна Комерциалната банка. Тя им е одо
брила само 800.000 нови дина
ри кредит за откуп. За- сметка
на това кооперацията от 1 до
15 март е откупила телета, аг
нета и други стоки за около
400.000 динара, обаче само с ра
зрешение от банката за това, че
им е одобрен кредит само за
толкова стока. Мъчнотиите се
разширяват и на друга страна.
Данъчните търсят данъкът да
бъде платен и искат да вършат
попие. Производителят дават
своята стока на кооперацията,
а тя няма достатъчно средства
да заплати дълга си към про
изводителите.
В димитровградската коопе
рация смятат, че кланицата
„Сточар” от Пирот е некорек
тна в откупа на агнета. Име
нно, кланицата е обещала за
1 килограм живо агне да запла
ти 10,5 н.д. От началото на откупа е взела само 300 агнета.
Кооперацията е заплащала по
10 динара. Като се надяват на
по-изгодни цени, произволителите чакат да продадат стоката

си на купувачите от Пирот, ко
ито са обещали да заплатят
най-много. Сега цената е спа
днала на 6,50 динари, с тенден
ция за по-нататъшно опадане
на е цената.
М. Б.
ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА

надгробните паметници
или
крадат дървените кръстове за
огрев.
Всички бяха съгласни, че гро
бищата трябва да се уредят и
заградят, за да няма пристъп
добитъкът в тях, но да се взе
мат мерки и за откриване на
хората, които
кощунствуват
като чупят знаците над гробо
вете, които на хората са скъпи.
Председателят на местната общност Борис Тончев повдигна
да се
един наболял въпрос
спре сечта на горите в местно
стта „Река”. Той каза, че гор
ската служба трябва да проя
ви по-голямо старание в пазе
нето на гората, защото много
дървета са отсечени от бракониери, специално от преслопчани.
Също така на събранието бе
изразено недоволство от това,
че кооперацията от Клисура е
взела селската утрина в местно
стта „Рудине”, която е необхо
дима на селяните за добитъка.
Конкретни решения обаче не
бяха взети, но остана отборникът д-р. Стаменко Христов да
осведоми за тези искания на
стрезимировчани общинската
скупщина в Сурдулица.
Събранието обсъди и въпро
са за неразбирателството меж
ду управата на кооперацията от
Клисура и комитета по електри
фикация на селото. То е зарад
отказа на кооперацията да пла
ти за приключване на ток в
новия магазин. Симо Зарев, учител от Стрезимировци, ина
че председател на комитета по
електрификация, обясни, че за
спора е виновна кооперацията,
защото не иска да плати 60.000
стари динара. Без заплащане обаче няма да се позволи при
ключването. Учителят Зарев се

оплака, че някои хора от упра
вата на кооперацията се го обидили, даже са го наричали и
антидържавен елемент.
ДОВОЛНИ ОТ ЗДРАВНА
ТА СЛУЖБА
Избирателите разговаряха и
за работата на службите по
здравеопазването и лекуване на
добитъка. Всички бяха едино
душни че здравната служба
работи добре и че лекарят Стаменко Христов е един от найзаслужилите хора за подобря
ване на здравната служба в
клисурски район.
От ветеринарната служба обаче имаше оплаквания и се из
несоха редица слабости. Каза
но бе, че ветеринарният лекар
рядко идвал и през летния, и
през зимния период и това за
труднявало хората, на които до
битъкът има нужда от помощ.
■Събранието изрази недовол
ство от поведението на служе
щия от кооперацията. Бе из
тъкнато, че всичко това е изве
стно на управата на коопера
цията, но тя нищо не е пред
приела да го накаже за пове
дението му.
Събранието избра член на
кооперативния съвет от селото.
Избран е Борис Тончев, пред
седателят
на местната об
щност.
Присъствуващият отборник
д-р Стаменко Христов призова
избирателите да работят за
дружно за разрешаване на въ
просите и им обеща да им ока
же съдействие.
Цепа Димитров
Стрезиморвци

Вшдлич

спуска своите стръмни склонове и заграж
да височкото корито от света. И днес още няма
хубав път през Видлич. Но Видлич дава на Ви
сок онова, зарад което му се прощава за всичко,
което е направил на височани. Видлич е една
от най-хубавите планини. Засега обаче тези ху
бости могат да се препоръчат само на Дома на
планинарите на Басарски камък. Останалата част
на Видлич е непозната на туристите.
Видлич е особено хубав пролетно време ко
гато край Виоочица се покажат кокичетата, а
,край Нишава цъфтят сливите .Видлич все още
задържа във Висок пристигането на пролетта.

Човек, който за пръв път е идвал във Висок. откъм Димитровград, сигурно е оставал
смаян от изненадата, която му дава Видлич. Точно от върха при село Брайковци се открива чу-

Тази гледка допълват огромните склонове, на
Стара планина, които се издигат от реката и завършават с Миджур и Ком.
Видлич, този гигант, който донося всички
грижи и радости на височани — си остава още
непознат. Неговите утринни мъгли показват какъв ще бъде деня, а огромния слънчев „часов
ник” — Зуберът, служи за ориентация на хора
та. Колко много височани, отивайки вън от ро
дния край и минавайки пеша през Видлич, са
казали: „Само да се освободим от Видлич.” А
колко ли от тях, напускайки Висок, са казва
ли: „Ех, само да видя Видлич!”
Такъв е Видлич ...
На снимката: Видлич тези дни...

Б. Ннк.
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УЧЕНИЧЕСКАТА МУЗИКА
ми, а за настоящата година тря
Димитровград Може да бъде
Разбира се, след като са съ
бва да се предвидят средства за
здадени относително добри ус
доволен, че се намира между
подменянаие ма някои инстру
ловия за работа, няма защо да
малкото градове в републиката,
се протака с отделянето па микоито имат ученическа музика.
менти.
И то, твърде дейна 'ученическа
музика. Почти е немислимо устройванего на някоя културна
манифестация, без участие на
музиката. Особено на масовите
тържества, каквото е чествуването на 25 май — празника на
младостта и пр.
Подготовките на музиката за
предстоящото чествуване на тоя
празник бяха само повод да се
спрем върху дейността на уче
ническата музика, върху усло
вията, възможностите, отзивите
и разбирателството към тоя вид
самодейност в Димитровград.
— За 25-ти май, освен обновя
ване и разучаване на маршова
музика, готвим и музика за че
тири гимнастически упражне
ния, каза ни др. Шукарев, дъ
лгогодишен ръководител на му
зиката. — Разбира се, тези под
готовки искат доста работа и
Репетиция на открито
което е най-важно, трябва да
приспособим музиката към уп
Накрая да напомним, че сега
нимални средства за поправка
ражненията. което ще рече, че
шните подготовки на музиката
на инструментите. Според гру
трябва да се съкращава, допъни задължават към нея да проби изчисления, към триста хи
лнява, разработва.
ляди стари динара биха били 'явим и по-голям интерес.
Заинтересувахме се какви
достатъчни и всички инструме
трудности среща музиката се
Ст. Н.
нти отново да станат ползваега и могат ли да се преодолеят.
В момента нямаме достатъчно инструменти, защото ня
кои от тях са разбити. Така например три алт-хорни повече
от година чакат поправка и най
вероятно през есента ще бъдат поправени. Инак от страна
на училището и училищните органи, се проявява разбирател
ство за нуждите на музиката и
съответно според възможностмНа репертоара е и познатият
Босилеградските любители на
филм на Годар „Жената е же
филма ще имат възможност
те се отделят и средства.
на” с Жан Пол Белмондо и Апрез април да видят няколко
Понастоящем
ученическата
качествени филми. В сравнение
на Карина. Също ще бъдат про
музика наброява към тридесет
с март, в настоящия месец фи
жектирани „Критична точка”
инструменталисти. Ежедневни
лмовият репертоар на босилес Хенри Фонд, „Горчива жърте подготовки, репетиции и про
градското кино е много по-бо
тва”,
„Петимата
гангстери”,
верки като че ли гарантират, че
гат и разнообразен. Зрителите
„Бандата на ужаса”, „Убий пти
и тази година ученическата му
ще имат възможност да видят
чката присмехулница”■и др.
„Дарлинг” с Джули Христи,
зика успешно ще се справи със
В.
Дик Богарт и Лоренс Харвея.
задачата си.

Босилеград
КИНОРЕПЕРТОАРЪТ
ЗАДОВОЛЯВА

МИЛОРАД козич
БОГДАН НИКОЛОВ
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БЪЛГАРСКАТА
РЕАКЦИЯ
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— Да, Гавра Тодорович е лично Драгиша Цветкович.
СРЕЩА НА ДРАЖИНИТЕ МИСИОНЕРИ С
'ОФИЦЕРИТЕ НА КОРПУСА В НИШКА БАНЯ
Тъй като срещата между българските офицери
от корпуса и мисионерите на Дража Виданович и
Вукичевич не се състояха, защото началник щаба
генерал Иванов бил в командировка, след някол
ко дена Дражиния мисионер Вукичевич отново тръ
гнал за Нишка баия.
Според договора, той и Виданович, преди да
заминат при Иванов се срещнали пред Нишка баня
при рампата на травайната спирка. Оттук заедно
тръгнали при Драгиша.
— Ето това е господин Виданович — казал на
Драгиша тогава Вукичевич — който бил при Любо
Патак и бил задължен лично от „Чичо” за съвет
ник по военни въпроси ...
го
— А откога вие сте при дражевистите
запитал Цветкович.
— От 1941 година...
В този момент в стаята където се водили раз
говорите между Цветкович, Виданович и Вукичечевич мина на главната тема.
Страница в
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ИЗКРИВЕНА ЛЕГЕНДА
Другарю редактор,
Много ще се зарадвам ако поместите в братство” това мое
писмо, В „Братство” бр. 333 бе
поместена статията иа Вашия
сътрудник С. Станков под заг
лавие „Легенди и истини за се
ло Гложие”. Аз останах смаян,
че може един вестник да обна
родва неща, с които се ругае на
нашите хора. Дали няма друго
какво да се пише при днешното
ни развитие?
Спомням см добре, че в по
следния брой иа вестника няма
ше пито една статия от Босилеградско. Мисля,' че не може
да бъде без събития в една об
щина от 18.000 жители.

Подканвам другаря Станков
явно да се извини за нанесена
та обида и в бъдеще повече да
осведомява читателите за съби
тията, а не да се занимава с обиди, както е в този случай със
село Гложие.
На мен, а вероятно и на дру
гите читатели, е твърде прия
тно когато прочетем хубави не
ща за нашия край. Аз вече 15
години не живея в Босилеградско и затова още по-тежко ми
става, когато някой се опитва
ка се ругае с хората, които не са
заслужили.
Ваш читател,
Иван Павлов, Щип

Отговор на нашия
сътрудник
Легендата за село Гложие и
за някогашните му жители е
плод на творческия гений на
народа. В тях нищо обидно нито омаловажаващо за хората от
това село. И целта на съответ
ната статия, публикувана^ в
„Братство” бр. 333 не е била да
се „ругаят” трудолюбивите хо
ра от Гложие, но да се изтъкне
техния ентусиазъм и самоотве
ржена работа в следвоенния пе
риод, за да облекчат своето положение. Те, както се вижда от
статията, между - първите в Босилеградско, са построили голяма сграда за кооперативен
дом, пробили път през скалисти
и гористи местности на дължи
на от 3,5 километра, а сега ме
чтаят да довършат пътя, да се
електрифицира селото, да от
крият здравна станция и пр.
Преданията за някогашните
гложани са преразказани с цел
по-ясно да се очертаят положи
телните качества на днешните
жители на това село — упори
тостта и трудолюбието им и да
се изтъкнат належащите проблеми, с -които днес се борят
жителите на Гложие, а който
изискват непременна помощ от

След късо запознаване и общи разговори, Вукивич влезнал един младеж и по нареждане на Драгиша повел Виданович при генерал Иванов.
— Господин генерал, на вас по-добре ви е изве
стно положението на фронтовете. Нашата ко
манда счита, че часът за въстанието против нем
ците е дошъл. Считаме, че и курсът на външната
политика на България ще се промени в полза на
съюзниците. Дража ми даде задачата да дойда при
пристигане.
— Този младеж ще ви каже къде се намира
генерал Иванов, а за другого аз говорих, — казал
раздяла Цветкович.
Точно в 12 часа представителите на Дража Михаилович влезли в стаята на щаба на българската
армия, който се намирал в сградата на бившия бановински хотел, (сега хотел „Зеленгора”). Пред
тях се показал човек на петдесетгодишна възраст, с
бели коси, низък на ръст. След като се представил,
казал, че е началник щаба на окупациония корпус
— и добавил:
Заповядайте, заповядайте седнете, аз ви оча
квах, защото Драгиша вече ми съобщи за вас
и Дража ни даде директиви да се свържем с
българските политици, които ще имат ръководна
роля в армията и народа и които проявяват жела
ние да сътрудничат с него.
По-нататък Вукичевич е бил по-ясен. На Дражо му била нужна военна помощ от страна на бъ
лгарския окупационнен корпус, щом дойде „част за
въстание”.
Иванов внимателно следил думите на Вукиче
вич, и веднага му било яоно, че му е необходима по-го
ляма помощ от тази за която говорил Драгиша Цве
ткович. Съвсем друга работа било да се установи
връзка между българските политици с Дражо, а
друго е да се говори за „предаване” на корпуса.
Това, което дражините емисари искали от него, Ивас ... поради сътрудничество военни въпроси. Съванов не бил готов да разговаря.
— Аз нямам сведения, че сегашното правител
ство на България ще мени своя външнополитиче-

страна на общинската скупщииа, в която 2/3 от хората знаят
истината за това село. При печатането на статията е направена и една груба грешка: първите няколко начални реда
във втората и третата колона
са смесени, така • че не може
да се разбере напълно съдържа
нието им.
Другарят Павлов няма за .ка
кво да се сърди и да търси пу
блично да се из'винявам на гложани, защото за тях няма нито
една обидна или лоша мисъл. А
преданието си остава й по-на
татък предание и то надживява
всичко, понеже е чист дял от
духа на народната самобитност.
Освен това пояснявам, че аз не
съм постоянен кореспондент на
вестник „Братство” и от септември миналата година насам не
приемам никаква отговорност,
дето понякога във вестника не
е писано нищо от нашия край.
Стоян Станков

ски курс — отговори той, внимателно избирайки
всяка дума. Обаче, аз по-често пътувам в София,
имам приятели между земеделците и ще се опитам
да разговарям с тях ...
Иванов започнал да споменава имената на
своите приятели, запознал присъствуващите с оно
ва, което му говорили те за „опозиционните” дви
жения в България, дори и за партизанското дви
жение. Но той казал, че нищо по-близко не знае за

Спокойствието и радостта на лицата на председателя на кралското правитлество Драгиша Цветкович и на Иитлсровия министър па външните работи
фон Рибентроп след подписването на Тройния пакт
на 25 март 1941 година във Виена, трачка твърде
кратко време.
това, че ще се разпита и ще обади по-късно на Дра'
гиша . . . На Вукичевич и Виданович не беше труД'
но да си направят заключение, че Иванов тогава не
е могъл да ги свърже с българските политици, а
още по-малко да води с тях преговори „за използването на корпуса в момента на въстанието.. ■
По този начин тази среща завършила, без е Ре"
зултат.
— Следва —
БРАТСТВО

•

5 АПРИЛ 1968

КУЛТУРНИТЕ ДОМОВЕ
СКЛАДОВЕ
Селските домове на култура
та, които през последното Десстилетис получиха и друго име — кооперативни домове__ в
Димитровградско едва ли имат
она>я функция, за която бяхз.
строени с.доброволен труд на
населението и с помощ на об
щината.
С поемането им земеделската
кооперация ги превърна в здайия, които се ползват за много
по-инакви работи от предназна
чената в началото. Домът в
Брайковци например е склад за
минерален тор, за семена,
за
други артикули. Съща е съдба
та и на другите в комуната.
Повод за това писане е нео
тдавна полученото писмо от на
шия читател Петко Гусев
от
Димитровград, в което открито
сс_ възмущава от тези „употре
би” на културните домове по
селата. Ето какво ни пише той:
„Един неделен ден бях на
гости във Височко Одоровци. В
салона на културния дом на се
лото имаше забава и тръгнах с
другаря си там. Но още на
входа ни лъхна
отвратителна
миризма, която не можеше да
идва от слабо хигиенно поддъ
ржане на залата.
Приятелят ми обясни каква
е работата. Неотдавна земеде
лската кооперация правила из
куп на агнета в селото. По ня
мане на друго място хората от
кооперацията превърнали
за
лата в обор за агнета и ги дъ
ржали там дълго време. Есте
ствено дъхът не е могъл да изостане.”
Гусев продължава с поставяпе на въпроси.
— На ли хората от селото имат нужда от забава и залата
им трябва за това?
— На ли тези хора с много
труд и средства са си постро
или това 'здание?
— Дали кооперацията може
така да разполага със здапието?

в

— Кой трябва да се наеме, за
Да се предотвратят поне занапред тази явления на некултурно отношение към културните
домове?
Едва ли само Гусев поставя
тези въпроси в Димитровград
ско.
Неведнаж в редакцията са
пристигали такива писма «1•
младежи и възрастни хора, на
които е жал за кощунствувапето с културните домове по селата,
върху които е сложила
ръка кооперацията.
Но и писмата, и нашите реплики във вестпика по този
въпрос остават все още глас в
пустиня.
Защо?
Първо-защото на кооперацията с най-леко да складира сто
китс си в тези здания, за ко
ито плаща изглежда само мал
ко ануитети и отчисления
и
пито динар за ползвапето им.
И защото може би хората в
кооперацията още на разбират,
чс и те са длъжни да осигуря
ват условия за културни про
яви и да настояват за промени
в културно-битовото съществу
ване на селянина. Иначе все
повече ще има изселване, все
по-малко съвместно произво
дство и изкуп, а попе изкупът
е голяма ставка в доходите на
кооперацията.
Може би окончателно е дош
ло
време организациите на
ССРН и другите форуми по се
лата
съвместно с общинските
компетентни органи да поразискват за състоянието на култу
рните домове по селата и да на
ложат на кооперациите поне
минимум изисквания за стопаписвапето с тези здания.
Иначе зданията ще пропад
нат, а на селото ще отнемем
всяка възможност за културен
живот и забава. Това пък не
бива, да се жертвува на варва
рското отношение към домовете.

м. н. п.

Отзиви

ОЩЕ НЕЩО ПО ВЪПРОСА ЗА СИМПОЗИУМА
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ
Предложението на Д-р Петър
зи въпрос проучва Асен Дими
Козич, социолог от юридичес
тров, роден в с. Извор, Босилеко-икономическия факултет в
градско, живущ в Белград.
Ниш, отпечатан в „Братство” от
се
Мисля, че не трудно да
22 март за провеждане на нау
проведе този симпозиум, защочен симпозиум на българската
то напоследък в нашата страна
народност заслужава внимание
станаха подобни симпозиуми и
и трябва да се работи за него
можем да използваме техния овото реализиране. Сега вече съ
пит. Затова предлагам без мно
ществуват условия за това и си
го разискване да се пристъпи
гурно е, че провеждането на
към организация на същия и
симпозиума ще има силен тла- ' той да се проведе още тази госък върху развитието на наудина. Много е важно кои хора
ката и културата на българскаще се ангажират за подготовка
•га народност в Югославия. Подържам предложението „Брат
ство” да се ангажира като ор
ганизатор в реализирането на
така важна задача.
Сега е време да се каже и
кой трябва .да участвува на си
мпозиума. Преди всичко тря
бва да се ангажират научни ра
ботници и ония хора от народ
ността, които се занимават с
проучване на историята и кул
турата на българската народ
ност да дадат свои съдоклади.
Вече имам хора, проявили се в
изследването на нашите край
ща.
Искам да изтъкна още един
Струва ми се, че в последно
проблем. ТоЕа е проблема
за
време никой като Козич е спо
неравноправното положение ме
лучил с предложението си за
жду двете комуни (Босилеградсвикване на симпозиум. Такава
ската и Димитровградска) по оакция е нужна българската на
тношение на тяхното проучва
родност в СФРЮ да бъде тла
не. До сега в. „Братство” пове
сната към пълна афирмация.
че пише из живота на Дими
Назрелите за разрешаване въп
тровград и Бабушница. За Бороси не са един и два, но съще
силеградската община се пише
ствуват и сили, които биха мо
повече из политическия живот,
гли да ги разрешат.
а по-малко за миналото.
По мое мнение освен посоче
Темите които предлага дру
ните от страна на д-р П. Козич
гаря П. Козич за симпозиума
и професор М. Младенов теми,
са добре подбрани. Аз предла
спешно разискван очакват и
гам да се разгледат и физикоследните теми:
географическите и стопански о1. Банатските българи (или
тношения и стопанската изоста
българите в АПВ) като съста
налост на нашите краища. Товна част на българската народ
ност в СФРЮ.
2. Статистиката за миграциоиите движения на жителите от
Босилеградско и Димитровград
ско към вътрешността на стра
§
ната.

Г

ЧОВЕК-ТОВА ЗВУЧИ ГОРДО!
чаше и уважаваше.”
За литературата Горки има
огромно значение. Пред генерации писатели и поети
той показа, че социалнстичес
кият реализъм ако в основа
та си е художествен е пеиз-

И нужно ли е да потвърж
даваме тогава силата и обая
нието на тоя велик писател,
пуснал първата бразда към
просторните блокове па ли
тературната целина, която
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3. Библиография за българс
ката народност в СФРЮ.
4. Участието на българската
народност в НОВ и съпротив
ителното движение.
5. За по- достойно отношение
към майчиния (шопски) диале
кт и литературния (български)
език.
6. Бългларската народност —
живият мост който свързва два
братски народа.
7. Народността в стара Юго
славия.
Смятам, че е особено важно да
се проучват и изтъкват ония не
ща, които свързват а не разе
диняват съседните братски на
роди.
Още веднаж подчертавам, че
почина на нашия народен пре
дставител д-р Козич, трябва да
бъде подкрепен и по-скоро ос
ъществен.
Спас СОТИРОВ

в

I

Тези дни се навършиха
сто години от рождението на
великия съветски писател,
основоположника на худо= жествения социалистически
{§ реализъм в литературата, чо
Б веколюбеца-поет — Максим
Е Горки. Творческото му перо,
В както и целия жизнен път,
Е изцяло бяха в служба на Чо
Ц века, на това дръзновено сЛ ъщество, което в стремежа
В си да върви напред постояЕ нно овладява нови и нови
= върхове.
=
По начало всички поети и
Ц испателц, велики умове на
Щ различини епохи, са обичали
човека и са настоявали той
Е дг, заеме онова място в при= родата и живота, което му
Е принадлежи. Обичта на Гор
Е ки към човека се различава
= от другите - по това, че той
_ революционно осмисля тая
Е любов, превръща я в ревоЕ люционна дейност, която тр1 ябва да унищожи всичко
= гнило у пошло в живота и
Е отърси земята от гнетящата
В я плесен.
В
Алексей Максимович ГорЕ ки и с творчеството си, и с
Л жизнения път показа каква
В може да бъде обичта към чоЕ века, към хората изобщо. Мо
Е же би затуй той стана учител
Л иа много поети-писатели как
Е трябва да се обича и живее с
Л трепета на човешкия стреБ меж. За него Леонид Леоиов
Е казва: „Максим Горки приЕ тежаваше удивителното уме
Б ние да разговаря с човека”;
Е Мустай Корим (Бошкирая)
Л казва: „Неговият урок е: ако
Б су художник, постигни сам
Е истината, умножавай човеш
= ката радост и щастие.”; РуВ
писатели
десетки, стотици
§ долф Сирге: „Целият свят,
черпаемо находище на вдъБ
ще разорват. Не е. Горки бо
Б включително и естонските
хнопение, мотиви, изяви.
=
.Човек — това зву
казал
= писатели, се учиха от Горки
ЧОВЕК, СОЦИАЛИЗЪМ,
чи гордо.'' — и днес тези не
Е да виждат и в малкия човек,
ЩАСТИЕ, ГРАДИВЕН ТРУД
гови думи стократно се пот
В великия, човек с главна бу— ето част от най-съществевърждават.
щ ква, от който Горки така се
нитс съставки иа неговото
Ст.
Н.
= възхищаваше, когото той оби
творчество и битие изобщо.
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БРАТСТВО

Васил СТАНЧЕВ
преподавател

Трябва да св проучват ония
неща, които свързват
съседните братски народи

100 години от роледението па Максим Горки
.»

на темите. Когато това казвам
мисля- че тук ще се ангажират
хора, които вече са работили за
изследването на нашите краи
ща.
Мисля, че това ще бъде найдобра афирмация на българска
та народност пред югославската
общност. А трябва да си при
знаем до сега малко сме рабо
тили върху това.

Починът на Д-р Петър Козич за провеждане на сим
позиум на българската народност в СФРЮ намери голям от
зив сред нашата общественост.
Редакцията получи редица писма, с които
подкрепя
предложението. В няколко броя ще печатим предложения на
читателите затова подкапваме ония читатели, които имат нови
предложения да ги изпратят.
От редакцията

Забравени юбилеи
Не можем точно да посочим
кога, но най-вероятно
преди
три-четири години съществу
ващата тогава комисия за на
родност в околията на едно
свое
заседание,
обсъждайки
състоянието в учебното дело и
културата, е констатирала, че
1968 година е юбилейна годи
на. И се посочва:
® В началото 1949 година е за
почнал да излиза вестник „Глас
на българите”. По-късно е из
лизала и притурка „Свобода“ в
пнротския вестник „Слобода“, а
от 1959 вестник „Братство“ и де
тския вестник „Другарче“. От
тук и предложението тази го
дина да се чествува двадесетгодишнина на народностния пе
чат, оказал
сериозно влияние
върху културното развитие на
народността ни.
© в същата година (т.е. тази
година) се навършват и сто го
дини от откриването на първо
то основно училище в Дими
тровград, което е било от осо
бено значение за по-нататъ
шното развитие на учебното де
ло в Горно Понишавие.
® и още един културен паме
тник заслужава внимание.
В
течение на тази година се на
вършват 6 столетия от построяването на Погановския манастир, богат с фрески и културно наследство.
Така че комисията тогава е
предложила през 1968
година
да се чествуват 20 години на
печата, 100 години от открива
нето на първото училище и 600

години от съществуването на
Погановски манастир.
Веднага да посочим и пред
ложенията, които комисията още тогава е дала. Първото пред
ложение било Общинският от
бор на ССРН в Димитровград
да оформи отбор за чествуване.
С оглед обемната работа през
1966 и 1967 година е трябвало
да се построи пътя за Погано
вски манастир, съвместно с ис
торическия музей да се реновира и да се издаде публикация
за тоя манастир.
По случай 20-годишнината на
печата трябвало е да бъде из
даден сборник от най-добри пу
блицистични и журналистиче
ски творби с кратък историче
ски преглед на журналистиче
ското дело на народността, кой
то да обхване периода от 1948
до 1968 година и периода в края
на миналия век (1890), когато
бил печатан първия вестник в
тоя край.
И според
плана общинския
отбор в Димитровград е тря
бвало да отпечата книгата „Сто
години на учебното дело в Ди
митровградския край“, редакци
ята на „Братство“ книгата „20
годшш печат”, а Околийският
отбор да поеме финансира
нето на 600 годишнината на По
гановския манастир.
Може би, тъй като все още
сме в началото на годината, все
пак някои от тези юбилеи, мо
гат достойно да се отпразнуват.
Ст. Н.
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СЪВРЕМЕНЕН ЛОВЕН

Надгробните паметници но
сят понякога чудни, даже и
смешни записи, Че това е
така ще се уверите след ка
то прочетете тези, които ви
предлагаме.

\

(НЕ) ТЕНДЕНЦИОЗНИ
ВЪПРОСИ

В едно гробище в Апглип
има такъв надгробен запис:
лежи в мълчалива
„Тук
пръст мис Арабела Ръст, чиято уста па 21 май най-пос
ле млъкна".
В Амстердам наследници
те на един умрял, който не
им оставил нищо, издигнали
паметник със следната епитафия:
„Абсолютно нищо.”
В Глазгоу, в Англия, има
един колкото смешен, толко
ва и нахален надпис върху сд
на надгробна плоча:
„Тук, под този камък,
лсжимс пие,
гръб до гръб, жена ми и аз.
Но когато ангелите възве
стят за възкресспие,
ако тя стапе, аз ще си
остана тук."

НДКАЗАН РИБОКРАДЕЦ
дишните от 5.000 — 50.000 стаСъдията за нарушения е на
казал с 20.000 стари динара Ки . ри динара.
Поради недостатъчен кон
рил Спасов от Босилеград за
трол миналата година се стиг
непозволен риболов с мрежа.
нало до същинско опустошава
Същевременно и Дружеството
не на рибите, особено в Лисинпа риболовците в Босилеград е
ската и Божичка река. Сега оподнесло иск за обезщетение в
баче водите на територията на О
износ от 50.000 стари динара.
бщината са под контрол на Дру
Тоя иск е представен в Общи
жеството на риболовците, кое
нския съд.
то превзима мерки положение
Наказанията за непозволен
то да се поправи.
риболов са увеличени и възлиВ.
зат от 10—200.000, вместо пре-

СПОРТ

ВТОРА ПОБЕДА НА »А. БАЛКАНСКИ«

Никакъв юбилей не е причина за този разговор с ИЛИЯ
ПЕТРОВ. Просто сега се навършват две години от опя ден, ко
гато той обеща да напише статия за „Братство”.
— Другарю Петров, „Братство” вече не е на стария
адрес ...
— Защо ми казваш това?
— За да знаеш къде да пратиш статията...
— А да, да си запиша новия ви адрес (пише) Станко Пау
новия 72 ... Бъдете сигурни, че статията ще изпратя.
— Този адрес дайте и на още някои обществено-полити
чески работници в комуната ... А сега да минем на друг въпрос.. .
— Да ...
— Колко члена на ССРН не са платили членски внос?
— Нямам преглед на тези, които не плащат, а само тези,
които плащат. По този начин администрацията ни е много помалка.
— А сега. позволете да се върнем на културата. Ике,
твоето място в културния дом още не е попълнено. Има ли
това някакво значение с бъдещата ротация в комуната?
. — Това не зная.
— Кои сега отиват в културния дом?
— Мислиш на работа ...
— Не, но на кино да речем.
— Ония, които нямат телевизор.
— Да завършим разговора.
— Да завършим. Само един въпрос: Какви хонорари пла
щате в „Братство”?
— Значи, все пак ще напишеш статията!...
Б. НИКОЛОВ

Втората среща в пролетния
дял на футболното състезание
димитровградският футболен отбор Р А. Балкански” спечели
срещу отбора „Единство” в Горни Матеевац. Матеевчани същевременно по втори път загубиха две точки на свой терен,
и по тоя начин позволиха на
„Балкански” да заеме по-високо място в междузоновата група.
Играта се състоя на твърде
лошо игрище и на голяма го
рещина. Димитровградчани се
страхуваха да не би да дойде
до сблъскване между играчите,
по неже до такава нежелателна
проява бе дошло миналата сед
мица, когато матеевчани госту
ва, „Единство” — Пирот. На до
макиня обаче трябва да се от
даде нужното признание за до
брата организация и сърдечния

БЛАГОДАРНОСТ

I;

По случай внезапната смърт
на нашата скъпа майка ХРИ
СТИНА БОРИСОВА ЕЛЕНКОВА от Димитровград ,която по
чина на 22 март 1968 година на
шестдесетгодишна възраст, на
всички ония, които чрез писма,
телеграми или лично изказаха
съболезнование и с това се при
дружиха към нашата скръб и
мъка, както и на ония, които
заедно с нас я изпратиха до
гроба й — от сърце крайно им
благодарим чрез вестника, защото не сме в състояние това
да направим поотделно.

прием. Срещата бе другарска,
така че „Балкански можа да
прояви всички свои качества и
напълно заслужено победи.
Към средата на първото полувреме на инак равноправната игра „А. Балкански” отбеляза гол в своя полза. Иованович
получи топката пред наказател
ното поле, направи известно
придвижване и от около 16 метра стреля във вратата на домакините. Ударът беше точен
и улучи целта.
След малко една фатална гре
Шка на Гигов и съдията показа единадесетметровата точка.
Но твърде сигурният вратар

Ставров успя да оторани топката, макар че ударът не бе за
подценяване.
В самото начало на второто
полувреме Гюров получщтопка
та отдалече, бързо си проби път
в наказателното поле и от тричетиринадесет метра забеляза и
втория^гол за отбора на „Ьалкански .^До края на срещата и
двата отбора имаха благоприятни възможности да увеличат,
съответно намалят разликата,
но голове не бяха постигнати.
Съдиите пък достойно изпълниха задачите си.
С. Манов

.
СЪВЕТЪТ НА ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ В СЕКРЕТА
РИАТА ЗА ВЪТРЕШНИ РАБОТИ В ДИМИТРОВГРАД
обявява

КОНКУРС
За работно място
1. Шеф общ отдел в СУП на ОС Димитровград
Условия:
— Виеше образование (Виеше управително учили
ще или първа степен юридически факултет) с
най-малко 5 години трудов опит на тези работи.
Кандидатите с молбата, обгербвана с 0,50 дин. тря
бва да представят:
— удостоверение за професионална подготовка,
— удостоверение за поданство,
— удостоверение, че не са осъждани, и
—I съгласие на трудовата общност, ако са заети.
В молбата трябва да се посочи на каква длъжнооа
е бил.
Личният доход — според правилника на СУП в Ди
митровград.
Жилище не е обезпеченог
Конкурсът е валиден 15 дни след публикуването му.

Цветан и Георги Еленкови
от Димитровград

НИШИ
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- БРАТСТВО
Вестник на българската
народност в СФР Югославия.
Излиза всеки петък -X- Уре
жда редакционна колегия -#Директор, главен и отгово
рен редактор Асен Лазаров
Технически редактор Димитър
Иотов
Издава
„Братство” — Ниш Ст. Пау
новия 72 телефон 25-444 и
22-063
Годишен абонамент
10, а полугодишен 5 нови
динара. Тек. ометка 625-3-78
Нар. Банка Ниш — Печатни
ца „Вук Караджич” — Ниш
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